
การพฒันาบคุลากรดานการฝกอบรม  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

พนกังานสวนตําบล  พนกังานจาง  องคการบริหารสวนตาํบลบงึกระจบั 
ลาํดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เรื่องทีฝ่กอบรม/หลักสตูร หนวยงานทีจ่ัด

ฝกอบรม 
วนั/เดอืน/ป  ทีเ่ขา

รบัการอบรม 
หลักฐานอางองิ 

1 น.ส.ยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัด อบต. รักษา
ราชการแทน ปลัด 
อบต.บึงกระจบั 

-อบรมหลักสูตรการเลือกตั้งทองถิน่และการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
-อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ 
จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.
2562ฯ 

-มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 
 
-สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

17-19 ม.ีค...64 
 
 
22-24 พ.ย.64 

คําสั่งที ่ 78/2564 
 
 
คําสั่งที4่73/2563 

2 นางพัชรี  ปานคํา ผอ.กองคลัง -ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 

3 นายสถาปนะ  แกนสน ผอ.กองชาง ประชุมชี้แจงการขอรับสนับสนุน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2564 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

6 ม.ค.64 คําสั่งที่  5/2564 

4 น.ส.ลําไพ  ชนะศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ ประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจางงบ
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ  
2564 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ 

10-14 ม.ีค.64 คําสั่งที่  68/2564 

5 น.ส.ปยวรรณ  สารีวรรณ หัวหนาสํานักปลัด -อบรมหลักสูตรเจาะประเด็นการสิ้นสุด
สมาชิกภาพและลักษณะตองหามของการ
รับสมคัรเลือกตั้งสมาชิก อปท. 
 

-มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 
 

13-15 พ.ย.63 คําสั่งที่  482/2563 



6 นางสุภาวดี  เหลื่อมมะลัง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได 

-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

10-13  พ.ย.63 
 
 

คําสั่งที่  481/2563 
 
 

7 นายอัฐเชษฐ  ทองโชติ นายชางโยธา -ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
-ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการ
จัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

-จังหวัดเพชรบูรณ 21 ม.ค.64 คําสั่งที่  19/2564 

8 นางประนอม  เถื่อนพรม ครชูํานาญการ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อปท.  

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

7-10  ธ.ค..63 คําสั่งที่  536/2563 

9 นางสาวสิริญาพร  ลีสินลา เจาพนักงานธุรการ ประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑการ
ประเมินเกณฑชี้วัดรางวัล สําหรับการ
คัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

สํานักนายกรัฐมนตรี 23 ธ.ค.63 คําสั่งที่  545/2563 

10 นางทองอินทร  ทองจันฮาด คร ู โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อปท.  

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

3-6  ธ.ค..63 คําสั่งที่  516/2563 

                  

 

 

 



 

 ลกูจางประจาํ              

ลาํดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เรื่องทีฝ่กอบรม/หลักสตูร หนวยงานทีจ่ัด
ฝกอบรม 

วนั/เดอืน/ป  ทีเ่ขา
รบัการอบรม 

หลักฐานอางองิ 

1 นายอภิรมย  ราชสุทธิ ์ พนักงานสูบน้ํา - - - - 
 



การพฒันาบคุาลากรดานการฝกอบรม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 

พนกังานจาง  องคการบรหิารสวนตาํบลบึงกระจบั 
ลาํดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตําแหนง เรื่องทีฝ่กอบรม/หลักสตูร หนวยงานทีจ่ัด

ฝกอบรม 
วนั/เดอืน/ป  ทีเ่ขา

รบัการอบรม 
หลักฐานอางองิ 

1 นายสุทัต กิรัมย ผูชวยนักทรัพยากร
บุคคล 

-อบรมหลักสูตรการเลือกตั้งทองถิน่และการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 

17-19 ม.ีค...64 
 
 
 

คําสั่งที ่ 78/2564 
 
 
 

2 นายนิยมชัย  นงนาคพะ
เนาว 

ผูชวยนักบริหารงาน
ทั่วไป 

อบรมหลักสูตรเจาะประเด็นการสิ้นสุด
สมาชิกภาพและลักษณะตองหามของการ
รับสมคัรเลือกตั้งสมาชิก อปท. 

-มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 
 

13-15 พ.ย.63 คําสั่งที่  482/2563 

3 น.ส.ศิริพร  วิสัตธะนาม ผูชวยนักวิชาการเงินและ
บัญชี 

-ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 

4 น.ส.ธนาวรรณ  ไกลภัย ผูชวยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ 

-อบรมหลักสูตรการเลือกตั้งทองถิน่และการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยสวน   
สุนันทา 

17-19 ม.ีค...64 
 
 
 

คําสั่งที ่ 78/2564 
 
 
 

5 นางสาวรัชนี  นาสมฝน ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี 

-ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 

6 น.ส.จารุวรรณ  ดอกจันล ี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ -ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 



7 น.ส.เจนจิรา ระวิง ผูชวยนักวิชาการคลัง -ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

10-13  พ.ย.63 
 
 

คําสั่งที่  481/2563 
 
 

8 น.ส.รัชน ี นาสมฝน ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินฯ 

-ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
บัญชี  การปดบัญชีประจําป  2563 
 

-จังหวัดเพชรบูรณ 
 

28-29  ต.ค.63 
 
 

คําสั่งที่  470/2563 
 
 

9  น.ส.นภิาดา  แกวทอง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก -อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ 
จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.
2562ฯ 

-สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

22-24 พ.ย.63 คําสั่งที4่73/2563 

10 นางสาวกัญนภัสร  กมล
เพชร 

ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

-ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรเทคนิค
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

10-13  พ.ย.63 
 
 

คําสั่งที่  481/2563 
 
 

11  น.ส.นิศาชล  เทียมศร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก -อบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ 
จายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.
2562ฯ 

-สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ 

22-24 พ.ย.63 คําสั่งที4่73/2563 

 



  



 


